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FORNYING AV LØYVER - LEIEKJØRING MED SNØSCOOTER FOR SESONGENE 

2019/2020 - 2023/2024 

 

Bakgrunn  

I henhold til Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5, 

bokstav a, kan kommunen gi tillatelse til leiekjøring med snøscooter i utmark for nærmere bestemte 

transportoppdrag. Hovedrullering av løyver for leiekjøring med snøscooter i Lillehammer kommune 

ble siste gang vedtatt den 06.11.2015. Løyvene ble gitt for 4 sesonger, til og med sesongen 

2018/2019.  

 

Søknad om fornying/tildeling av løyve  

De aktørene som i dag har løyve og som ønsker å fornye dette må søke skriftlig til kommunen. Det 

må oppgis navn, adresse, antall løyver det søkes om, navn/type og registreringsnummer på 

snøscooter samt aktuelt geografisk område.  

 

Totalt er det 10 løyver i Lillehammer i dag, fordelt på 6 aktører. Ved tildeling av nye løyver vil 

kommunen prioritere de som har hatt slikt løyve før, og benyttet dette lovlig fremfor nye aktører. Det 

er ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlaget leiekjøring kan gi. Samtidig er det verdt å 

merke seg at det er behovet som avgjør antallet løyver i en kommune. Dette behovet kan synliggjøres 

gjennom rapportering av aktiviteten årlig. Slik rapportering var gitt som et vilkår ved forrige 

tildeling.  

 

Evaluering av dagens ordning  

Samtidig med søknad om nye løyver ønskes en evaluering av dagens ordning, både når det gjelder 

vilkårene og spørsmålet om hvorvidt kapasiteten ligger på riktig nivå i forhold til det reelle behovet. 

Det må ligge et reelt behov til grunn for etablering og/eller opprettholdelse av løyver. Vi ønsker også 

generelle synspunkter på hvordan ordningen har fungert.  

 
Søknader om fornying/tildeling av løyve og eventuelle merknader knyttet til dagens ordning sendes 

til: 

 

Lillehammer kommune  

Plan og Miljø  

Postboks 986  

2626 Lillehammer  

 

 

Dato:13.05.2019 
Vår ref.: ANDBREIL 19/3356-
2 
Arkivkode: K01 &18 
Løpenum: 19/13074   
Deres ref:  

 

 



2 

 

E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no  

 

Innen den 15.juni 2019.  

 

 

Mottakerliste:  

- Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps, Nordsetervegen 19, 2615 Lillehammer  

- Nordseter Drift AS, Nordseterveien 1361, 2618 Lillehammer  

- Storåsen AS, Sjusjøen-Pihl 4328, 2612 Sjusjøen  

- Bjørn Olav Lien, Saksumdalsvegen 1156, 2608 Lillehammer  

- Lillehammer Olympiapark, Nordsetervegen 45, 2618 Lillehammer  

- Care Camp Lillehammer AS, Sollivegen 23, 2611 Lillehammer 

 

Kopi:  

- Fåberg Østsides Utmarkslag SA, Gamlevegen 305, 2624 Lillehammer  

- Fåberg Vestsides Utmarkslag SA, Industrigata 56, 2619 Lillehammer  

- Fåberg Fjellstyre, Weidemanns gate 18, 2613 Fåberg  

- Innlandet Politidistrikt, Postboks 355, 2303 Lillehammer  

- Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 Lillehammer  

 
 

Vedlegg:  

- Vedtak fra 06.11.2015  

 

 

Med hilsen 

 

Miljøvernrådgiver 

Hanna Lööv 

 


